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EuroVelo 3 - Van Herve naar Thuin | Niet te missen
fietsroute in Wallonië
Place De La Gare 1
Herve - 4650
Contact: +32 87 69 31 70
Pro Velo

https://www.paysdeherve.be/

EuroVelo 3 is een Europese fietsroute van Noorwegen naar
Santiago de Compostella. Het Waalse stuk loopt van Herve tot
Thuin en volgt voornamelijk de RAVeL. Doorkruis Wallonië zoals
een pelgrim!
Deze fietsroute is de perfecte gelegenheid om het historische,
rivier- en postindustriële erfgoed van de Maas- en de
Sambervallei te bewonderen.
Op Lijn 38 van de RAVeL langs de kleine bossen van de Pays de
Herve zijn er verschillende uitzichtspunten waar je
het landschap kan bewonderen. Nadat je Luik verlaten hebt, volg
je de RAVeL van de Maas en daarna die van de Samber.
Bewonder ook de Waalse culturele diversiteit van onder andere de
steden Namen en Charleroi.
Voor je aankomt in Frankrijk, neemt een rustgevende sfeer van de
landelijke omgeving van de Haute Sambre je mee naar
onverwacht water- en pluimveefauna.
Vertrek: Toeristische Dienst van het Land van Herve - Place de la
Gare 1 - Herve

Aankomst: Thuin
Afstand: 160 km
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld
Bewegwijzering: RAVeL
Online route: download de interactieve kaart, de
routebeschrijving en het gpx-bestand van de tocht.

Ontdekken op het parcours
WaterHouse Source O Rama | Volg de weg die een druppel
water aflegt
Kasteel van Jehay
Bois-du-Cazier
BPS22 | Museum voor Kunst van de Provincie Henegouwen in
Charleroi
Ontdekkingscentrum Vicinal, Geschiedenis van de Tramway
Lobbes-Thuin.

Waar kun je overnachten op de fietsroute van de
Pelgrims?
Pension Matin tranquille | Luik
Jeugdherberg van Luik | Georges Simenon
Hotel Naxhelet, Golfclub en spa in de provincie Luik
Hotel The Royal Snail | Boetiekhotel in Namen
La Villa Balat in Namen | Bijzondere gastenkamers
Jeugdherberg van Charleroi | Auberge Arthur Rimbaud
Hotel Le Relais de la Haute Sambre in Lobbes
Klaar voor mooie ontdekkingen op de fietsroute van de
Pelgrims?
Meer informatie in de Toeristische Dienst van het Land van Herve

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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